
         NYHETSBREV FEBRUARI 

Efter att januari månad var en semestermånad för många biodlare så har 

februari månad förmodligen varit mer aktiv. En del av er har börjat planera 

kommande säsong för era bikupor, snickrat ramar och reparerat det som har 

behövts. Bina har varit aktiva och en del har redan varit ute och rensflugit. 

Det är nu och fram tills att våren sätter igång på allvar som det är den 

kritiska tiden för våra bin. Vi behöver se efter så att de har tillräckligt med 

mat och inte svälter samtidigt som vi inte får djupdyka i kuporna för tidigt. 

En svår balansgång ibland, framförallt eftersom vi är nyfikna. 

I några av föreningsbigårdens kupor har vi sett att bina har varit ute och 

flugit, men vi har ännu inte tittat ner i dem. Lite för tidigt och vissa dagar är 

det fortfarande rejält kallt och blåsigt. 

Däremot träffades vi i föreningshuset den 14 februari och började reparera, 

snickra och måla våra kupor och vi hann även med trådning av en hel del 

ramar. Barnen som fanns på plats fick måla drottningkupor i grundfärg och 

nästa träff den 28 februari blir det att dekorationsmåla blommor, bin med 

mera. Kom gärna och hjälp till med att förbereda vårt material inför 

kommande säsong. 

Den 7 februari hade vi medlemsmöte – förutom den allmänna information 

också fortsatt samtal om den till årsmötet inlämnade motionen. Det blev 

många intressanta diskussioner som bland annat handlade om varroa och vi 

kom överens om hur tisdagsträffarna framöver skulle vara. Många 

medlemmar skrev upp sig för att vara ledare för en kväll av våra 

tisdagsträffar. Vill du hjälpa till så skriv upp ditt namn på listan i 

föreningshuset. 

Nybörjarutbildningen sätter snart igång och även i år har fler än 20 personer 

anmält sig. Riktigt roligt. 

Lördagen den 4 mars kommer en endagskurs i drottningodling att 

genomföras via Teams som arrangeras av SBR. Med start kl. 9.00 i 

föreningshuset. Inbjudan kommer att skickas ut till samtliga medlemmar så 

snart SBR har lämnat slutlig information. 

Medlemsmötet i mars månad har ändrats till den 23 och då kommer -  

förutom allmän information också en föreläsning om amerikansk yngelröta 

och bihälsa av Eva Forsgren som bjudits in till mötet. 



Inbjudan till Workshop Påsktema, där vi kommer att lära oss nåltovning av  

kycklingar i ull och bivaxljustillverkning går att anmäla sig till nu. Kostnad: 

350 kr/ person inkl. material + fika. Anmälan görs till britt-

marie@kristianstadsbf.se eller ring/ sms:a 070-2602703. Separat inbjudan 

skickas ut. 

Många föreningar ringer till oss och vill komma och besöka både vårt 

museum och vårt föreningshus. Söndagen den 19 februari gästade 

Ringsjöortens Biodlarförening vårt museum i Degeberga. Det blev mycket 

bi- prat och många intressanta frågor och diskussioner. 

Håll utkik på föreningens hemsida där vi lägger ut senaste infon i vår 

förening och där kalendarium uppdateras. 

Då mataffären i Önnestad har stängt för tillfälligt pga konkurs så har vi 

öppnat ett konto i Huaröds Lanthandel och som vanligt skriver du som 

medlem upp på tavlan som hänger på kylskåpet om du vill ha något 

inhandlat. En veckas framförhållning behöver vi ha. 

Styrelsen träffas den 1 mars och fortsätter då planera vidare för vårens och 

sommarens aktiviteter. Har du förslag och idéer för vår förening, maila eller 

ring oss och berätta så hjälps vi åt att förverkliga dessa. 

 

/Styrelsen 

 

                                                                      

 


